
 

Jméno _____________________________________________________ 

 

Text Co splnit Kontroloval 

Říjen 6 úkolů v čítance  

O velikém zimním spaní 2 úkoly v čítance  

Anička a básnička 1 úkol v čítance  

Česká krajina 4 úkoly v čítance  

Česká republika 4 úkoly v čítance  

Kde domov můj 5 úkolů v čítance  

Pověst o praotci Čechovi úkol na počítači  

Jak ledňáček bloudil Prahou 5 úkolů v čítance  

Pověst o založení Prahy 3 úkoly v čítance  

Strašidelné stěhování 2 úkoly v čítance  

Čím budu 1 úkol v čítance  

Hra 1 povolání  

Hádanky úkol na počítači  

Klempíř, Malíř pokojů 1 úkol v čítance  

Jak ruce nechtěly pracovat 2 úkoly v čítance  

Král a lenoši 3 úkoly v čítance  

A sláva nakonec 6 úkolů v čítance  

 

Hodnocení mých čtenářských dovedností: 

 

 

 

 

 

Vyprávění pověsti: ____________________      Hlasité čtení: _________________________ 

 

 



Říjen 

1) Do deníku vypiš slova, která se rýmují. 2) Jakými změnami prochází příroda na podzim? 

3) Která zvířata se ukládají k zimnímu spánku? 4) Která lesní zvířata nespí zimním spánkem? 

5) Napiš do deníku, co se sklízí na podzim na polích a co na zahradách. 

6) Do deníku si připiš, kdy podle kalendáře začíná podzim. 

O velikém zimním spaní 

1) Jak se křeček připravuje na zimu? 2) Člověk se chová jako křeček – co to znamená? 

Anička a básnička 

1) Místo Aničky vymysli a do deníku zapiš přání ve verších pro tetu. 

Česká krajina 

1) Kolik má báseň veršů a kolik má slok? 2) Vyhledej všechny rýmy. 

3) Říkej slova a vymýšlej k nim rýmy. 4) Vymysli a do deníku napiš krátkou báseň o přírodě. 

Česká republika 

1) Jak se nazývá naše vlast? 2) S kterými státy sousedí? 3) Ve kterém kraji žijeme? 

4) Do deníku si zapiš jméno někoho, kdo proslavil naši republiku. 

Kde domov můj 

1) Vyjmenuj státní symboly. 2) Do deníku si zapiš název naší státní hymny. 

3) Kdo k ní složil hudbu? 4) Proč má jen českou část? 5) Jak se máme chovat při hymně? 

Jak ledňáček bloudil Prahou 

1) Jak se nazývá hlavní město naší republiky a kde se nachází? 2) Jaká památná místa v něm 

znáš? 3) Kde se nachází Orloj? 4) Co pozoroval ledňáček na Orloji? 5) Jak často se otevírají 

okénka orloje, jak dlouho orloj odměřuje čas? 

Pověst o založení Prahy 

1) Kdo byl otcem Libuše? 2) Jak se jmenovaly Libušiny sestry a čím vynikaly? 

3) Najdi věty, které vyslovila Libuše, když poslala vladyky pro Přemysla. Nauč se je zpaměti. 

Strašidelné stěhování 

1) Vypiš do deníku názvy ulic a urči, podle čeho se jmenují. 

2) Na plánu Prahy vyhledej další názvy ulic. 

Čím budu 

1) Do deníku si zapiš, čím bys chtěl být. 

Klempíř, Malíř pokojů 

1) Jeden hráč si myslí povolání. Druhý klade otázky. První odpovídá pouze ANO – NE. 

Jak ruce nechtěly pracovat 

1) Proč tělo bez práce rukou a nohou zesláblo? 2) Do deníku si zapiš poučení z bajky. 

Král a lenoši 

1) V čem byl král moudrý? 2) Spočítej verše a vyhledej rýmy. 

3) Do deníku si zapiš další rýmy ke slovům král, nutí, sochy. 

A sláva nakonec 

1) Proč je 28. říjen vyhlášen státním svátkem? 2) Jak prožíváš sváteční dny s rodiči? 

3) Kdo je namalován na obrázku? 4) Kdo je pan Ruprecht a proč nemůže děti provádět? 

5) Jak se jmenuje kocour a jak sova? 6) Vymysli si svoje hodné strašidlo, maluj a vyprávěj. 


